1. Medfølgende dele
 AC-adapter
 Strømledning
 Digitizer stylus (pen)

 LR8D425 (STØRRELSE AAAA) alkalisk
batteri (til pennen)

Kortfattet vejledning
Brugervejledning

 SIM-skuffenål
SIM-skuffenålen har en skarp spids. Håndter
den med omhu for at undgå uventede skader.
Nålen skal opbevarers sikkert uden for små
børns rækkevidde for at undgå utilsigtet
indtagelse.

 Rengøringsklud
 Brugervejledninger
(se medfølgende brugervejledninger)

2. Lokalisering af dele og kontrolknapper
• Din VAIO-computer kan genoprettes med den
indbyggede harddisk eller SSD og leveres ikke
med noget genoprettelsesmedie. Sørg dog for at
oprette dit eget genoprettelsesmedie med et
USB-flashdrev, inden du første gang bruger din
VAIO-computer, i tilfælde af at du ikke kan
genoprette computeren ved hjælp af den
indbyggede harddisk eller SSD. For at få
detaljeret vejledning i at oprette dit eget
genoprettelsesmedie eller genoprette
computeren henvises til Data-backup/
Computergenoprettelse i Genoprettelses- og
fejlfindingsvejledning.

Tablet

Tastatur
1

2

3

4

5
6

Opladning af den eksterne enhed
via USB-porten på
vekselstrømadapteren

7
8

1

9

2

Sørg for, at din eksterne enhed understøtter
USB-opladning.

t

Tilslut USB-porten på strømforsyningen og den
eksterne enhed med et USB-strømkabel, som
det der følger med enheden.

q

q

LED
USB-port

1 Kamera / Hello Camera
2 Dobbelt mikrofon
3 Infrarød LED
4 LCD-skærm (berøringsskærm)
5 Afbryderknap/ Strømindikator
6 Batteriknap
7 Volumenknapper
8 Fingeraftrykssensor
9 microSIM-kortspor
q Stereohøjtalere
w Opladningsindikator
e USB Type-C™ port (USB 3.1 Gen 1)
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• Fjern alle komponenter fra emballagen og fjern
emballagematerialet, herunder
beskyttelsesfilmen. Kontroller, at leveringen er
fuldstændig. Hvis du opdager, at der mangler
eller er beskadigede komponenter, skal du straks
kontakte kundeservice.
• Det medfølgende tilbehør er kun blevet testet og
fundet funktionelt til din VAIO-computer.
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Denne port understøtter følgende standarder.
•USB-opladning (BC 1.2 IN/OUT)
• DisplayPort alternativ tilstand
• USB strømforsyning (IN)

h
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Tillykke med købet af din VAIO-computer.
Din VAIO-computer leveres med følgende brugermanualer:

• Kortfattet vejledning (denne brugervejledning)
Læs venligst denne brugermanual først. Du kan her finde grundlæggende oplysninger, herunder
tilslutning af tilbehør til din VAIO-computer, opsætning af Windows og tilslutning af din VAIOcomputer til internettet.

• Sikkerhedsvejledning
Sørg venligst for at læse denne manual. Her kan du finde information, der hjælper dig til at bruge
din VAIO-computer sikkert.

• Genoprettelses- og fejlfindingsvejledning
Her kan du finde fejlfindings-faq's samt instruktioner om at gendanne din VAIO-computer og
skabe genoprettelsesmedier.
Afhængigt af modellen på din VAIO-computer kan nogle funktioner og apps, der beskrives i disse
brugervejledninger muligvis ikke være tilgængelige eller forudinstallerede. Illustrationer og
skærmbilleder, der bruges i dem, kan også se anderledes ud end hvad du faktisk ser på din
VAIO-computer.
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r Kompatibelt headset til hovedtelefonstik
t Bagkamera (på modeller med bagkamera)
y Holder
j

u Dockingstik
i Styrestift
o Udløserknap
p Statusindikator for trådløst tastatur

! Vigtigt

Når strømforbruget fra den tilsluttede enhed
overstiger strømforsyningens nominelle strøm,
stopper strømforsyningen til USB-porten.
Strømforsyningen genstarter, når den tilsluttede
enheds aktuelle forbrug reduceres.
Specifikationer: USB-udgang, 5,0 VDC, 1,0 A
USB-porten på strømforsyningen fungerer
muligvis ikke med nogle af de USB-ladeaktiverede
enheder.

y

k

d Sikkerhedslåsehul
f USB-port (USB 2.0)
g SD hukommelses
kortindgang
Caps Lock indikator

(For modeller med trådløst tastatur)
! Forsigtig

u

• Batteripakkerne og tastaturet er ikke beregnet til at fjernes.
• Tabletten og tastaturet har indbyggede magneter rundt om
dockingstikket. Hold magnetfølsomme genstande (kreditkort osv.) væk
fra stikket for at undgå mulig dataforstyrrelse.
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Medfølgende brugervejledninger

Bottom surface
Bundfladen
på of
the keyboard unit
tastaturenheden
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! Bemærk
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Personlig computer

a

• Hold fingrene væk fra dockingstikket på tastaturet for at undgå utilsigtet
direkte kontakt.

• HDMI-udgangsporten og skærmporten på tastaturet er ikke designet til
brug på samme tid.

a

• Når infrarød LED tændes, kan der opbygges varme i LED-huset. Rør ikke
ved LED'en.

s Klap

h
j Venstre- / højreknap
k Touchpad
l DC IN-indgang

Tænd- / slukknap til trådløst tastatur
(For modeller med trådløst tastatur)

• Hvis du trykker på batteriets sluk-knap, når din VAIO-computer er tændt,
kan det muligvis medføre tab af ikke-gemte data. Før du trykker på
batteriets sluk-knap, skal du sørge for at gemme alle data, der ikke er
gemt, og slukke for computeren.

3. Opsætning
1 Tilslut til en stikkontakt

! Bemærk

Tilslut strømforsyning og stikkontakt med den
medfølgende strømledning, og tilslut derefter
strømforsyningen til DC IN-porten på tastaturet.

• Hvis dit tastatur indeholder en batteripakke, vil
der blive givet opladningsprioritet til
batteripakken i tabletten, når du tilslutter
tastaturet til en stikkontakt.

2 Tænd for din VAIO-computer
Tryk

på tænd- / slukknappen på tabletten.

Afbryderknap /
Strømindikator

• For at oplade batteriet i tabletten ved at tilslutte
USB-porten på den medfølgende strømforsyning
og USB Type-C ™-porten på tabletten, skal du
følge nedenstående trin for at ændre
indstillingen:

Her finder du de nyeste VAIO-supportoplysninger. Når du har brug for hjælp til at bruge din
VAIO-computer, skal du først besøge vores VAIO-supportwebsted.

https://eu.vaio.com/support/

(start), vælg dernæst VAIO Control
Center fra menuen.
2 Vælg Hardware, og dernæst i USB Type-C
strømforsyning, vælg 1.0A (Udgangsstrøm
mindre end 1.5A).

1 Vælg
Direkte tilslutning af tabletten til
en stikkontakt
Du kan bruge en strømforsyning, der er
kompatibel med USB Power Deliverystandarden, til tilslutning i en stikkontakt eller
et mobilbatteri.

Til USB
To USB™Type-C
Type-C™
port
port

(første opsætning)
Følg anvisningerne, som vises i Windows
Setup-vinduet for at foretage de første
indstillinger.

• Når en USB-strømforsyning er tilsluttet USB
Type-C ™-porten i tabletten til batteriopladning,
vises opladningsindikatoren muligvis ikke på
tablettens LCD-skærm afhængigt af USBstrømforsyningen. I så fald skal du kontrollere
opladningsindikatoren på tabletten for at se
opladningsstatus. Indikatoren lyser, mens
Til DC IN-indgang opladningen er i gang og slukker, når den er
færdig med opladning. Bemærk, at det kan tage
lidt tid før opladningsindikatoren lyser.

VAIO-supportwebsted

3 Windows-opsætning

Når din VAIO-computer er i clamshell-tilstand
med tastaturet tilsluttet, skal du sørge for at
åbne LCD-skærmens låg, før du trykker på
tænd- / slukknappen.
! Vigtigt

• Når du løfter LCD-skærmens låg, må du ikke røre
ved området omkring kameraet, da det vil
medføre funktionsfejl.
• Sluk ikke for din VAIO-computer før Windows
Setup-vinduet vises.

! Bemærk

Den VAIO-computer, du har købt, har muligvis de
nyeste Windows 10-opdateringer. Disse
opdateringer kan gøre det nødvendigt med nogle
ændringer i driftsprocedurerne i Windows Setupvinduet som beskrevet i dette dokument.
Se venligst under Windows Hjælp eller på
Microsofts hjemmeside for at få flere oplysninger.

4 Forbind til internettet
Inden du kan oprette forbindelse til internettet,
skal du vælge en forbindelsestjeneste, indgå en
kontrakt med en internetudbyder i
overensstemmelse hermed og foretage
internetforbindelsesindstillingerne på din
VAIO-computer.
Med din VAIO-computer kan du oprette
forbindelse til internettet enten via et Wi-Fi
(trådløst LAN) eller kablet LAN-netværk.
For at få detaljerede oplysninger om
internetforbindelsesindstillingerne og de
påkrævede netværksenheder, se vejledningen
fra din tjenesteudbyder og den vejledning, der
fulgte med din enhed.
Etablering af en vellykket forbindelse til
internettet fuldfører
Windows-licensautentificeringen.

5 Bliv klar til at bruge din
VAIO-computer
Kør Windowsopdatering

1

Vælg (start),
& sikkerhed.

2

Vælg Windows opdatering og følg
anvisningerne på skærmen for at opdatere
Windows.

(Indstillinger), og Opdatering

6 Skab dit eget
genoprettelsesmedie
Din VAIO-computer leveres ikke med et
genoprettelsesmedie. Sørg for at oprette dit
eget genoprettelsesmedie med et USBflashdrev, før du første gang bruger
computeren, efter du har købt den. For at få
flere oplysninger bedes du se i Genoprettelses- og
fejlfindingsvejledning.

! Vigtigt

Før du genopretter din VAIO-computer, skal du
sikre dig, at du sætter tabletten til tastaturet og
tilslutter den til en stikkontakt med
strømforsyningen.

Et råd

Sluk for din VAIO-computer eller sæt den i
dvaletilstand, når du har gjort ovenstående, vælg
så (start),
(Tænd), og Luk ned eller Dvale.

; Opladningsindikator
z LAN-port
x Skærmport
c HDMI-udgangsport
v USB-port (USB 3.1 Gen 1)
Denne port kan bruges til USB-opladning.
(BC 1.2 OUT)

b Sluk batteri-knap
(På modeller, hvor tastaturenheden
indeholder batteripakke)

Visning af
godkendelsesoplysninger
Du kan finde godkendelsesoplysningerne
på produktnavnepladen.
Luk LCD-skærmlåget på din VAIO-computer
i clamshell-tilstand, vend computeren og
åben derefter klappen på tastaturets
nederste overflade.
Produktets
The productnavneskilt
name plate

4. Brug din VAIO-computer i tre tilstande

5. Brug af Windows Hello

Tre tilstande på din VAIO-computer
Vælg mellem tre forskellige tilstande, der
passer til dine behov.

Clamshell-tilstand
Ved at fastgøre tabletten til tastaturet kan du
bruge din VAIO-computer som en bærbar
computer.

Afmontering / fastgørelse af tabletten
Åben view tilstand

Tablettilstand

Afmontering af tabletten

Fastgørelse af tabletten

Vend tabletten og fastgør den til tastaturet, så
LCD-skærmen vender væk fra tastaturet.
Denne tilstand er velegnet til blot at se visuelt
indhold, såsom videoer eller vise indholdet på
skærmen til nogen, der sidder overfor dig.

Denne tilstand er velegnet til at bruge din
VAIO-computer som en tabletcomputer, hvor
touch- og penaktiviteter med digitizer-stylus er
tilgængelige til at arbejde med computeren.

1

1

Skub udløserknappen på tastaturenheden til
venstre for at afmontere tabletten.
Sæt kontakten
Release
switchi
låseposition
in
lock position

Juster holderne på tabletten med styrestifterne
på tastaturenheden og tryk derefter tabletten
fast.
Udløserknappen på tastaturenheden glider
automatisk til højre for at fastgøre tabletten.

Sæt kontakten
Release
switchi
ulåst
position
in
unlock
position

På din VAIO-computer kan du bruge
fingeraftrykssensoren og Hello Camera til at få
adgang til Windows Hello-funktionerne.
Windows Hello-funktionerne omfatter at logge
ind med fingeraftryksautentificering eller
ansigtsgenkendelse i stedet for adgangskode til
den Windows-brugerkonto, som du har tilmeldt
dit fingeraftryk eller ansigt til.
For at få mere information om funktionerne og
opsætning af Windows Hello se venligst
Windows Hello-hjælp.

! Forsigtig

• Før du lægger din VAIO-computer i en taske, skal
du sørge for at den er i clamshell-tilstand og at
LCD-skærmen er lukket.
• Tag ikke fat i klappen på tastaturet for at bære
eller flytte din VAIO-computer, da det kan
medføre beskadigelse af klappen eller frigørelse
af tabletten, hvilket medfører skader eller
funktionsfejl.
• Når du sætter tabletten på tastaturet, skal du
sørge for, at intet, herunder din fingerspids, ikke
fanges mellem tastaturet og tabletten.
• Mens udløserkontakten på tastaturet er i låst
position, er den orange mærkning under
kontakten synlig. Når du har fastgjort tabletten
på tastaturet, skal du sørge for, at
udløserknappen er i låst position for at skjule
den orange mærkning. Hvis tabletten er tilsluttet,
men ikke er låst, og du løfter din VAIO-computer ,
kan det muligvis resultere i at tabletten falder af,
hvilket medfører skader eller funktionsfejl.

! Bemærk

• Baggrundsbelysningen på tastaturet lyser kun,
mens din VAIO-computer er i clamshell-tilstand.

2

• Du kan kun bruge de eksterne enheder, der er
tilsluttet portene på tastaturenheden, mens din
VAIO-computer er i clamshell-tilstand.

• Mens din VAIO-computer er i Åben view tilstand,
er der ingen tastaturfunktioner, medmindre
tastaturet er forsynet med trådløs
tastaturfunktion.

7. Indsætning af SIM-kortet
Sådan bruges Digitizer Stylus (Pen)
For at flytte markøren på
berøringsskærmen
skal du sætte spidsen af pennen tæt på
berøringsskærmen og bevæge den.

12

3

1 Knap i den spidse ende
2 Knap i den nedre ende
3 Nedre hætte
Klargøring af pennen til brug

1

Fjern bundhætten fra pennen.

At trække (flytte et element)
Tryk og hold spidsen af pennen forsigtigt på det
ønskede punkt på berøringsskærmen og bevæg
pennen rundt.

På nogle apps kan du slette tekst med pennen.
Tryk og hold enden med pennens spids, sæt
forsigtigt penspidsen på det første bogstav i den
ønskede tekst, og træk derefter til den sidste
bogstav.

Sæt bundhætten på igen.

! Vigtigt

Pennen er klar til brug når der er sat et batteri i.
Når pennen ikke virker ordentligt skal batteriet
skiftes.

Alternativt kan du udføre højre klik ved at holde
trykket på pennen forsigtigt på det ønskede
punkt i et par sekunder og derefter tage det væk.

For at slette tekst

3

• Indsæt ikke et kommercielt tilgængeligt
genopladeligt batteri, da det kan medføre lækage
af batteri og fejl i pennen.
• Når batteristrømmen er ved at være lav, skal du
straks udskifte batteriet med et nyt. Hvis du
opbevarer et udtømt batteri i pennen, kan det
forårsage lækage af batterivæske.

For at klikke (trykke)
Tryk på det ønskede punkt på
berøringsskærmen en gang med pennen.

1

Tryk og hold på den nedre del af pennen, og tryk
så på det ønskede punkt på berøringsskærmen
en gang med pennen. Der vises en anden
kontekstmenu afhængigt af punktet, der er
trykket på.

Kontroller retningen på den nye spids og indsæt
den i pennen.

! Bemærk

Der leveres ikke ekstra spidser med pennen. For at
få mere information om udskiftelige spidser bedes
du kontakte vores Support Call.

Hvis din VAIO-computer har trådløs WANkapacitet, kan du indsætte dit SIM-kort
(microSIM-kort) i microSIM-kortsporet på
computeren til trådløs WAN-kommunikation.

1 Sluk din VAIO-computer
2 Indsæt ditSIM-kort i microSIMkortsporet på siden af tabletten.
Indsæt den medfølgende SIM-skuffenål
direkte i udskubshullet på SIM-skuffen for at
skubbe den ud.
Vend microSIM-kortets IC-chipoverflade
mod SIM-skuffen, læg kortet i skuffen, og
skub derefter skuffen lige og helt ind i
microSIM-kortsporet.

Tryk på det ønskede punkt på berøringsskærmen
to gange i hurtig rækkefølge med pennen.

For at højreklikke (tryk og hold)

2

• Vær opmærksom på, at dine tilmeldte data til
godkendelse af fingeraftryk og
ansigtsgenkendelse kan slettes under
reparationsarbejde på din VAIO-computer.

! Vigtigt

• Rør ikke kontakterne på SIM-kortet, mens
SIM-kortet indsættes eller fjernes. Sørg for at
holde din VAIO-computer fast.
• Bøj ikke SIM-kortet eller brug overdreven
kraft på det for at undgå beskadigelse af
kortet.
• Trådløs WAN-kommunikation er ikke
tilgængelig, medmindre SIM-kortet er korrekt
indsat.

• Når du registrerer fingeraftryk, skal du sørge
for at registrere mere end en finger i tilfælde
af skader.

--Brug en anden finger.
--Rengør din finger.
--Slet det fingeraftryk, der er registreret, og
registrer det så igen.
• I perioder med tørt klima skal du sørge for at
røre ved et metalobjekt for at aflade statisk
elektricitet fra din krop, inden du scanner dit
fingeraftryk. Statisk elektricitet kan forårsage
funktionsfejl i fingeraftrykssensoren.
• Hvis du har aktiveret fingeraftryksgodkendelse
til at starte din VAIO-computer fra
dvaletilstand, kan den muligvis starte
utilsigtet, hvis noget berører
fingeraftrykssensoren, f.eks. mens du bærer
den i en taske.
• For en vellykket ansigtsgenkendelse skal du
fjerne eventuelle ansigtsmasker eller briller
fra ansigtet og præsentere dit ansigt, som da
det blev registreret.
• Ansigtsregistrering / -godkendelse kan
mislykkes under visse omstændigheder. I
sådanne tilfælde kan følgende hjælpe.
--Slet dine registrerede data til
ansigtsgenkendelse og registrer dit ansigt
igen.
--Hvis du befinder dig i stærkt sollys, skyg for
sollyset eller flyt dig væk fra det og scan dit
ansigt til godkendelse.
--Placer tabletten oprejst, og scan hele dit
ansigt til genkendelse.

8. Tekniske data
Processor* (CPU):
Driftssystem:
Skærm:
Grafikprocessor (GPU):
RAM*:
Internt lagermedium* (SSD):
Netværk:

3 Indstillinger for SIM-kortet
For at få detaljerede installationsanvisninger
henvises til den vejledning, der fulgte med
dit SIM-kort.
Interfaces:

For at dobbeltklikke (dobbelttrykke)

Udskiftning af spidsen (tip)
Tag fat om spidsen med pincet og træk det lige
ud af pennen.

• Hold fingeraftrykssensoren og Hello Camera
fri for ridser og rengør dem for at forhindre
funktionsfejl.

• Hvis tabletten afmonteres fra tastaturet, og din
VAIO-computer går i dvaletilstand, kan du ikke
bringe den tilbage til normal tilstand ved hjælp af
en USB-enhed, der er tilsluttet tastaturet.
Desuden kan du ikke tænde din VAIO-computer
ved hjælp af funktionen Wake on LAN, selvom
computeren er tilsluttet et netværk via LANporten, mens tabletten er frigjort fra tastaturet.

6. Brug af den leverede Digitizer Stylus (pen)
Sæt batteriet i pennen med +siden pegende
mod spidsen.

• Fingeraftryks- og ansigtsgenkendelse varierer
afhængigt af din brug af fingeraftrykssensoren
og Hello Camera. De er heller ikke
konsekvente blandt enkeltpersoner.

• Mens videoafspilning er i gang, kan ændring af
brugertilstanden på din VAIO-computer forårsage
ustabil drift af computeren. Når du vil ændre
brugertilstand, mens du afspiller en video, skal
først du stoppe afspilningen og lukke
videoafspilningsapplikationen.

• Mens din VAIO-computer er i Åben view tilstand,
leveres der ikke strøm til tastaturet, selvom den
er tilsluttet en stikkontakt med strømforsyningen.
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• Fingeraftryksautentificerings- og
ansigtsgenkendelsesteknologier sikrer ikke
fuldstændig verifikation af personlige
identiteter, og de garanterer heller ikke
absolut beskyttelse af dine data og hardware.
TREKSTOR GmbH påtager sig intet ansvar
som følge af din brug af eller manglende evne
til at bruge fingeraftrykssensoren og / eller
Hello Camera.

• Hvis du kommer til at skubbe til udløserknappen,
mens du arbejder på dine data, kan det forårsage
tab af ikke-gemte data. Inden du fastgører /
afmonterer tabletten til / fra tastaturet, skal du
sørge for at gemme data, der ikke er gemt.

Hold tastaturenheden fast med den ene hånd
og løft tabletten væk fra tastaturet med den
anden hånd.

! Bemærk

Lokalisering af dele

Bemærkninger til godkendelse af
fingeraftryk og ansigtsgenkendelse

• Afhængigt af tilstanden af dit fingeraftryk eller
din brug af fingeraftrykssensoren kan
registrering eller godkendelse af fingeraftryk
mislykkes. Hvis godkendelse af fingeraftryk
mislykkes, kan du prøve følgende:

Kamera (front):
Andre kendetegn:
Størrelse:
Vægt:
Materiale/farve:
Batteri:

Intel® Core™ i7-8500Y (4 MB Cache, up to 4.2 GHz),
Intel® Core™ i5-8200Y (4 MB Cache, up to 3.9 GHz)
Windows 10 Professional
12,5" refleksfri 10-punkts multi-touch Full HD IPSskærm (1920 x 1080)
Intel® UHD Grafik 615
16/8 GB LPDDR3
512/256 GB PCle NVMe
Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac,
Gigabit-LAN,
Bluetooth® 4.1,
Mobildata (microSIM)
(3G bånd: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19)
(4G bånd: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25,
26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66)
Anvendelse i 5.15-5.35 GHz båndet er kun begrænset
til indendørs brug.
USB Type-C 3.1 Gen 1,
USB Type-A 3.1 Gen 1,
2x USB Type-A 2.0,
HDMI, VGA, LAN RJ45,
audio out/mic in 3,5mm,
SD-hukommelseskortlæser
(SDHC op til 32 GB, SDXC op til 512 GB)
2,07 MP
Fingeraftrykssensor, GPS
ca. 306 x 212 x 21 mm
ca. 1.100 g
Magnesiumlegering, aluminium, plast/sort
Litiumpolymer (opladning via DC IN)

Bemærkning om
overensstemmelses
erklæringen
Fabrikanten bekræfter herved, at
personlig computer VAIO A12 overholder
kravene og andre relevante
bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.
Den fulde EU-overensstemmelses
erklæring og andre enhedsspecifikke
oplysninger kan findes på følgende
internetadresse: https://eu.vaio.com

Serviceinformation
VAIO-supportwebsted
Her finder du de nyeste VAIOsupportoplysninger. Når du har brug for
hjælp til at bruge din VAIO-computer,
skal du først besøge vores
VAIO-supportwebsted.
https://eu.vaio.com/support/

Kontakte kundeserviceteam
Hvis du stadig har brug for yderligere
support, er du velkommen til at kontakte
vores kundeserviceteam direkte.
Telefonnr.: +45 (0 ) 82 56 89 47
Mandag til fredag: fra kl. 09.00 til kl. 18.00
(lokaltid)

* afhængig af model

! Bemærk

Sørg for at bruge den leverede digitizer stylus
(pen).

Drift og opbevaring
Temperaturområde:
Relativ luftfugtighed:

Sørg for at
placere
microSIMkortet den
rigtige vej i
SIM-skuffen.

5 °C til 30 °C
30 % til 70 %

Strømforsyning
Indgangsspænding:
Indgangsstrøm:
Output 1:
Output 2:

QG-VAIO-A12-V1-30-DK-190221

100 - 240 V ~ , 50/60 Hz
1,2 A maks.
DC 10.5 V/3800 mA
DC 5 V/1000 mA
TREKSTOR GmbH
Berliner Ring 7
64625 Bensheim,
Germany

Batteriet i dette produkt kan ikke uden videre udskiftes af brugeren.
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